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ا
أوًل  :نظرة عامة إلى أهم مجريات املدة

مرصد حرمون

ً
 270قتيل سقطوا على األرض السورية هذه املدة (بين  01و 10كانون الثاني /يناير )2019؛  80في املئة منهم
من املقاتلين ،و 20في املئة من املدنيين .نسبة القتلى من األطفال  31باملئة إلى مجموع املقتلى املدنيين ،ونسبة
القتلى من النساء  11في املئة فقط..
ً
حلب نازعت دير الزور هذه املدة في عدد القتلى ،حيث سقط على أرض كل منهما  122قتيل ،يشكلون 90
في املئة من إجمالي قتلى القطر ،ويعود الفضل في سقوط هذا العدد من القتلى في حلب إلى املعارك التي دارت
على مدى تسعة أ يام بين فصيلين من (فصائل املعارضة املسلحة) ،هما هيئة تحرير الشام وحركة نور الدين
الزنكي ،وتركزت بصورة خاصة في ريف حلب الغربي.
ويمكن القول أنه ،با ستثناء اقتتال أخوة املنهج ،كان العنف ،ومن ثم عدد القتلى ،في حده األدنى هذه املدة،
وكانت املحافظات جميعها هادئة ،باستثناء دير الزور حيث الحرب على داعش ،وحلب وإدلب حيث اقتتال
الفصائل املسلحة.
قبل مغادرة ملف الضحايا نشير إلى املجزرة التي ارتكبتها طائرات التحا لف في مدينة الشعفة في الريف
الشرقي لدير الزور ،وراح ضحيتها ً 11
مدنيا من أسرة واحدة ،بينهم ثمانية أطفال.
في ملف اللجوء نشير إلى العاصفة الثلجية التي ضربت مخيمات اللجئين في بلدة عرسال اللبنانية ،وأدت
إلى غمر ً 131
مخيما تقطنها  7800عائلة ،بالثلوج ،وقطع الطرق ات والخدمات عنهم ،وتحويل حياتهم إلى جحيم.
في املشهد امليداني نشير إلى ثلثة من أبرز التطورات؛ األول استمرار الحشود والتعزيزات التركية العسكرية
على الحدود مع سورية ،مع تصريح أردوغان أن االستعدات العسكرية القتحام شرق الفرات أوشكت أن تنتهي؛
والثاني هو التقدم امليداني الذي حققته قوات سوريا الديمقراطية في حربها على تنظيم الدولة اإلسلمية ،حيث
سيطرت على بلدة الشعفة ،ثاني أكبر البلدات التي كانت تحت سيطرة التنظيم ،في ما يبدو أنها أيامه األخيرة في
ما يتعلق بحيازة األراض ي؛ أما التطور الثالث فهو االقتتال العنيف الذي نشب بين فصائل (املعارضة املسلحة)
وتحديدا بين هيئة تحرير الشام (النصرة ً
ً
سابقا) وحركة نور الدين الزنكي ،ما تسبب
في ريفي إدلب وحلب الغربي،
يقتل العشرات من الطرفين ،إضافة إلى عدد من املدنيين ،وانتهى بسيطرة الهيئة على مناطق الزنكي معظمها ،
وان سحابه مقاتلي األخير إلى منطقة عفرين ،والتوقيع على اتفاق بين هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير
التي تنتمي إليها حركة الزنكي ،يقض ي بوقف املواجهات ،وإخضاع املنطقة لحكومة اإلنقاذ التي تأتمر بأمر الهيئة.
ً
في املشهد السياس ي ،ما زال الجميع مشغوال بالزلزال الذي أطلقه ترامب بقراره الصاعق حول االنسحاب
من سورية ،فقيادة (قوات سوريا الديمقراطية) ،وجناحها السياس ي (مجلس سوريا الديمقراطية) ،اللذان
يعيشان كابوس دخول القوات التركية إلى املنطقة ،يسعيان بدأب للتوصل إلى اتفاق مع حكومة النظام
3
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السوري ،عبر الوسيط الروس ي ،لن شر قوات النظام السوري على الحدود مع تركيا ،عس ى أن تقطع الطريق على
الهجوم التركي املرتقب .وفي السياق نفسه ،قام ضباط إماراتيون ومصريون بزيارة استطلعية ملدينة منبج،
ً
استعداد ا الحتمال نشر قواتهم لتحل محل القوات األميركية بعد انسحابها .ومن الجانب األميركي تأتي الرسائل
املختلفة حول شكل االنسحاب وبرنامجه الزمني ،حيث من الواضح أنه ال توجد خطة واضحة بهذا الشان ،ومن
سريع ا ،بل سيأخذ وقته إلجراء الترتيبات التي تضمن انسحابا ً
الواضح ً
ً
آمنا ،ويأخذ
أيضا أن االنسحاب لم يعد
بالحسبان حماية الحلفاء وعدم استغلل األعداء.

ا
ثانيا :الضحايا
بيانات عن الضحايا1
الجدول رقم ( )1أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظات
ضحايا الثلث  1من شهر  - 2019 /01حسب الفئة
دمشق

ريف دمشق

درعا

السويداء

القنيطرة

حمص

حماة

حلب

أدلب

طرطوس

5

6

2%

16

31

11%

0

1

29

0

54

20%

1

122

0

270

100%

الالذقية

8

17

6%

1
1

1

10

3

مج القتلى المدنيين

0

0

4

0

0

0

1

14

5

0

مج القتلى حسب المحافظة

0

0

6

0

0

0

1

122

17

0

1

%

0%

0%

2%

0%

0%

0%

0%

0%

6% 45% 0%

الرقة

رجل مدني

1

دير الزور

امرأة

1

93

216

80%

الحسكة

طفل

2

4

2

مج الفئة

مقاتل

2

108

12

الفئة

%

0% 45% 0%

100%

جدول رقم ()1

 1ملحظات على البيانات:
 يتم إهمال الضحايا الذين ال ترد بهم أرقام محددة ،فعبارات (سقوط عدد كبير من القتلى) أو (سقوط عشرات القتلى) ال تكفي للتسجيل ،ويتم إهمالها أو إيرادها فيفقرة ( أخبار عن الضحايا) ،لذلك يكون العدد املسجل لدينا ً
غالبا أقل من العدد الحقيقي.
ً
ً
 عند ورود أعداد من دون تفصيل في الفئات ،نعتبر القتلى جميعهم من الرجال ،وهذا يعني ارتفاعا وهميا في أعداد القتلى املسجلين من الرجال ،يقابله انخفاض وهمي فيأعداد املسجلين من باقي الفئات.
 القتلى من األطفال ال نهتم بجنسهم ،وهذا يعني أن الرقم املسجل من القتلى النساء ،يمثل البالغات فقط. -تاريخ التسجيل هو تاريخ نشر الخبر وليس تاريخ حدوث القتل.
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والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان نسب القتلى وأعدادهم بحسب الفئة:

5
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والجدول رقم ( )2أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب املحافظات؛
ضحايا الثلث  1من شهر  - 2019 / 01حسب وسيلة القتل
دمشق

ريف دمشق

درعا

السويداء

القنيطرة

حمص

حماة

حلب

أدلب

طرطوس

الالذقية

الرقة

دير الزور

الحسكة

مج الفئة

%

أسلحة ووسائل تقليدية
اشتباكات ومعارك عادية

114

قصف جوي

1

12

3

مفخخات وألغام وقذائف غير
منفجرة

1

1

4

1

78

205

76%

33

36

13%

8

تعذيب وإعدامات
اغتيال وقنص

2

أخرى
مج ضحايا األسلحة التقليدية

0

0

6

0

0

0

1

2

3

3

1

122

17

3
0

1

1

122

0

15

6%

0

0%

7

3%

7

3%

270

100%

أسلحة محرمة دوليا ً
كيماوية

0

0%

أخرى

0

0%

مج ضحايا األسلحة المحرمة
دوليا ً

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

إجمالي الضحايا

0

0

6

0

0

0

1

122

17

0

1

1

122

0

270

100%

%

0%

0%

2%

0%

0%

0%

0%

0%

6% 45% 0%

0% 45% 0%

جدول رقم ()2
والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان البيانات الرئيسة في الجدول رقم ()2
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أما الرسم البياني اآلتي فيوضح أعداد القتلى بحسب املحافظات؛

أخبارعن الضحايا
أ .قتل  11مدني ا من عائلة واحدة بينهم ثمانية أطفال الخميس ،بقصف لطيران التحالف الدولي على
منزلهم في مدينة الشعفة شرق مدينة دير الزور ،الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة اإلسلمية/ ".سمارت
– /03.01.2019
ب .أكدت مصادر حقوقية معنية بمتابعة أوضاع اللجئين الفلسطينيين في سورية ،وجود أكثر من  80جثة
ما تزال تحت أنقاض وركام املنازل املدمرة في مخيم اليرموك للجئين الفلسطينيين جنوب دمشق/ .شام
– /04.01.2019
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ا
ثالثا :التغييب القسري
ال يوجد

ر ا
ابعا :النزوح والتهجيرواللجوء
 .1أخبارعن النزوح والتهجيرالقسري
ال يوجد.

.2

أخبارعن اللجوء والجاليات
أ .أعلنت وزارة الداخلية التركية ،يوم السبت ،عودة حوالى  300ألف الجئ سوري في تركيا إلى بلدهم
العام املاض ي / .2018شام – /07.01.2019
ب .أغرقت العواصف في لبنان مخيمات اللجئين السوريين بمياه األمطار ،ودمرت الخيام ،وأتلفت
املوجودات واملواد الغذائية ،وزادت من بؤس سكانها الذين يجدون صعوبة في تحمل رياح الشتاء القوية
والبرد القارس/ .رويترز – /08.01.2019
ج .ضربت عاصفة ثلجية مخيمات اللجئين السوريين في بلدة عرسال شمال شرق لبنان ،ما أدى النقطاع
الطرقات ،وغمر الخيمات بالثلج ،من دون تدخل الحكومة اللبنانية ملساعدتهم .وقالت مصادر محلية
مخيما تقطنها نحو  7800عائلة غمرت بالثلوج ،مضيفة أن وضع اللجئين يزداد ً
إن أكثر من ً 131
سوءا
بعد انقطاع الطرقات املؤدية إلى املخيمات/ .سمارت – /08.01.2019
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ا
خامسا  :املشهد امليداني ( 3 )2
تطورات املشهد امليداني

.1
أ.

ب.

ج.

د.

ه.

دفعت القوات العسكرية التركية بمزيد من التعزيزات للجيش التركي ،وصلت ملناطق قريبة من الحدود
ً
السورية التركية ،من مناطق منبج ً
غربا حتى الحسكة شرقا  ،في سياق إصرار تركيا على إنهاء التنظيمات
اإلرهابية على حدودها .وتضمنت التعزيزات مدافع ودبابات محملة على الشاحنات ،وناقلت جنود،
وشاحنات محملة باألسلحة والذخائر/ .شام – /02.01.2019
قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس ،إن القوات الروسية ت وشك االنتهاء من إعادة بناء مدرج
اإلقلع والهبوط في قاعدة حميميم الروسية في سورية ،وأكمل الجيش بناء تسع حظائر تستوعب 18
طائرة ،إضافة إلى إعادة بناء مدرج بطول  2800متر/ .شام – /03.01.2019
تمكنت قوات سوريا الديمقراطية ،بدعم من طائرات التحالف ،السيطرة على بلدة الشعفة ،عند
الضفاف الشرقية لنهر الفرات ،وهي ثاني أكبر البلدات املتبقية تحت سيطرة التنظيم ،بعد بلدة هجين.
/امرصد السوري – /05.01.2019
قال "التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة اإلسلمية" في تقرير له إنه نفذ  469غارة ضد التنظيم في
ً
موقعا قتاليا لألخير/ .سمارت –
سورية ،بين  19و 29كانون األول املاض ي ،أسفرت عن تدمير 291
/07.01.2019
بدأت القوات الروسية إنشاء نقطة عسكرية جديدة لها في منطقة تل صلبا جنوبي بلدة حيالين ،شمالي
غرب مدينة حماة/ .سمارت – /09.01.2019

2يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض السورية ،وما يتعلق بها.
 3ال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية.
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.2

مرصد حرمون

خرائط السيطرة والنفوذ 4
 -الخريطة رقم ( )1أدناه تظهر توزع قوى السيطرة والنفوذ على األراض ي السورية كلها.

املصدر :وكالة ستب – آخر تحديث 2019/ 01 / 06

3باستثناء التغييرات التي تحصل في مناطق سيطرة داعش ،حيث تقم تدريجيا لصالح قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور ،ولصالح
قوات النظام في بادية الشام ،فإن مواقع السيطرة والنفوذ أصبحت مجمدة ،ونفضل عدم تكرارها.

10
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 -الرسم البياني اآلتي يعطي فكرة عن توزع نسب السيطرة على األراض ي السورية؛

املصدر :مرصد حرمون – تحديث 2019/01/ 10
 -الخريطة رقم ( )2أدناه تظهر توزع السيطرة في ريف دير الزور الشرقي؛

املصدر :نورس – آخر تحديث 2019/ 01 / 10
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 -الخريطة رقم ( )3أدناه تظهر توزع السيطرة في ريفي حلب وإدلب بعد سيطرة هيئة تحرير الشام؛

املصدر :وكالة ستب – آخر تحديث 2019/ 01 / 04
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ا
سادسا :املستجدات على مستوى النظام ومناطق سيطرته
 .1على املستوى السياس ي
أ .عبر نائب وزير الخارجية السوري فيصل املقداد ،يوم األربعاء ،عن تفاؤله إزاء الحوار مع الجماعات
ً
مشيرا إلى حدوث تقدم في ما يتعلق باملحادثات التي
الكردية التي تريد إبرام اتفاق سياس ي مع دمشق،
توسطت فيها روسيا/ .رويترز – /09.08.2018

.2

على املستوى العسكري
ال يوجد.

.3

على املستويات األخرى
ال يوجد

ا
سابعا :املستجدات على
 .1على املستوى السياس ي

مستوى املعارضة املسلحة ومناطق سيطرتها ( )5

أ .أكدت هيئة التفاوض في بيان على ضرورة "اجتثاث هيئة تحرير الشام" من سورية .وقالت "إنه في إطار
املعارك التي يخوضها الجيش السوري الحر ضد "تحرير الشام" ،ال بد من "اجتثاث" األخيرة
و"املنظمات اإلرهابية" العاملة في سورية كافة" ،ضد مصالح السوريين ومطالبهم في تحقيق الحرية
والعدالة والديمقراطية"/ .سمارت – /07.01.2019

 .2على املستوى العسكري
أ .سيطرت “ هيئة تحرير الشام” مساء أمس ،بمساندة من (الحزب اإلسلمي التركستاني) على جبل الشيخ
بركات والحي الغربي من مدينة دارة عزة ،في ريف حلب الغربي ،وذلك بعد اقتتال دام  24ساعة ،في إثر
ً
عسكريا (باستثناء داعش) ،وذلك بغض
 5ألغراض هذا التقرير ،نفترض أن مصطلح "املعارضة السورية" يشمل كل من يدعي معارضة نظام األسد ،أو يناهضه سياسيا أو
النظر عن رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا لها.

13

تقرير املرصد عن الثلث األول عن شهر كانون الثاني 2019

مرصد حرمون

هجوم شنته الهيئة على مناطق سيطرة (حركة نور الدين الزنكي) أحد مكونات “الجبهة الوطنية
للتحرير” في ريف حلب الغربي ،وهي خان العسل وتقاد ودارة عزة/ .جيرون /02.01.2019 -
ب .سيطرت فصائل الجيش السوري الحر الجمعة على بلدة تلمنس جنوب مدينة إدلب التي تعد آخر
معاقل "هيئة تحرير الشام" شرقي مدينة معرة النعمان/ .سمارت – /04.01.2019
ج .منعت "هيئة تحري ر الشام" الجمعة ،الفصائل العسكرية والكتائب اإلسلمية العاملة بمحافظة حلب
جميعها ،استقبال أو ضم مقاتلي "حركة نور الدين الزنكي" املنضوية في صفوف "الجبهة الوطنية
للتحرير" ،بعد سيطرتها على كامل مدن وبلدات وقرى كانت خاضعة لسيطرتها/ .سمارت –
/04.01.2018
د .انسحب مقاتلو "حركة نور الدين الزنكي" املنضوية في صفوف "الجبهة الوطنية للتحرير" إلى منطقة
عفرين قرب حلب ،بعد خسارتهم مناطق سيطرتهم غربي حلب أمام "هيئة تحرير الشام/ ".سمارت –
/05.01.2019
ه .دخلت "هيئة تحرير الشام" ،األحد ،مدينة األتارب غرب حلب ،بعد عقدها اتفاق مع وجهائها أفض ى إلى
تسلمها األمور العسكرية واألمنية فيها/ .سمارت – /06.01.2019
و .أغلقت (الجبهة الوطنية للتحرير) ،يوم االثنين ،جميع الطرق املؤدية إلى مدينتي معرة النعمان بريف
ً
تحسبا ألي هجوم تشنه (هيئة تحرير الشام) على
إدلب الجنوبي ،وأريحا في ريف إدلب الشم الي،
املدينتين .وأشار املصدر إلى أن الهيئة استقدمت تعزيزات عسكرية ،وحشدت قواها في ريف معرة
ً
استعدادا لشن هجمات على املدينة ،في الوقت التي تستعد فيه (الجبهة الوطنية
النعمان الشرقي،
للتحرير) للتصدي لها/ .جيرون – /07.01.2019
ز .اتفقت (هيئة تحرير الشام) مع (حركة أحرار الشام اإلسلمية على أن تحل األخيرة نفسها ،في منطقة
سهل الغاب وجبل شحشبو بريف حماة الغربي ،وتسليم سلحها املتوسط والثقيل إلى الهيئة ،مع إبقاء
عناصرها على نقاط الرباط على الجبهات مع قوات النظام ،من دون التعرض لهم .وفي املقابل ،تعهدت
الهيئة بعدم ملحقة أي شخص شارك في القتال الدائر ،من منطقة “جبل شحشبو ،وسهل الغاب” في
ريف حماة الشمالي الغربي/ .جيرون – /09.01.2019
ح .استعادت "هيئة تحرير الشام" ،األربعاء ،سيطرتها على تلة "السيريتل" استراتيجية في منطقة دارة عزة
غرب مد ينة حلب ،بعد مواجهات مع "الجيش الوطني" التابع للجيش السوري الحر/ .سمارت –
/09.01.2019
ط .أحكمت هيئة تحرير الشام ،يوم الخميس ،قبضتها على آخر منطقة كبيرة تسيطر عليها املعارضة
ً
املسلحة في سورية ،بعد معارك استمرت تسعة أيام مع مجموعات تدعمها تركيا ،ما يهدد اتفاقا أبرم
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لتجنب شن هجوم عسكري على املنطقة .وأجبرت الهيئة فصائل من الجيش السوري الحر املدعوم من
تركيا يوم الخميس على قبول اتفاق سلم يعطي السيطرة املدنية على املنطقة إلدارة مدعومة من
الجماعة املتشددة/ .رويترز – /10.01.2019
ي .توصلت "هيئة تحرير الشام" و"الجبهة الوطنية للتحرير" التابعة للجيش السوري الحر الخميس ،إلى
اتفاق ينص على وقف املواجهات بينهما في محافظة إدلب ،وإخضاع املنطقة لـ"حكومة اإلنقاذ" .وجاء
في نص االتفاق أن الطرفين توصل إلى وقف إطلق نار فوري وإطلق سراح األسرى املوقوفين لدى
الطرفين .ونص ً
أيضا على إزالة السواتر الترابية وفتح الطرقات وإخضاع املنطقة إداريا لـ "حكومة
اإلنقاذ" العاملة في مناطق سيطرة "تحرير الشام"/ .سمارت – /10.01.2019

 .3على املستويات األخرى
ال يوجد.

ا
ثامنا :املستجدات على مستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتها
 .1على املستوى السياس ي
أ .قال بدران جيا ،املسؤول الكردي البارز ،إن زعماء أكراد سورية يسعون إلى اتفاق سياس ي مع حكومة
الرئيس بشار األسد بوساطة روسية بغض النظر عن خطط الواليات املتحدة للنسحاب من منطقتهم.
وأضاف أن اإلدارة الذاتية التي تسيطر على معظم شمال سورية عرضت خارطة طريق التفاق مع األسد
في اجتماعات في اآلونة األخيرة في روسيا ،وتنتظر رد موسكو/ .رويترز – /04.01.2019
ب .عقد "املؤتمر الوطني الكردستاني" الذي يضم أحزابا كردية في كل من تركيا وسورية والعراق وإيران،
ً
اجتماعا في مدينة القامشلي بريف الحسكة ،بهدف توحيد رؤية األحزاب ومواقفها كافة تجاه التهديدات
التركية/ .سمارت – /02.01.2019
ج .كشف مصدر كردي سوري مطلع ،يوم الجمعة ،أن محادثات وفد مجلس سوريا الديمقراطية برئاسة
بدران جيا كورد ،مع املسؤولين الروس حول نشر قوات النظام في مناطق التماس مع تركيا في منبج
وشرق الفرات لقطع الطريق أمام أي هجوم تركي محتمل ،لم تسفر عن أية نتيجة حتى اآلن .وأشار
املصدر إلى أن الروس طلبوا منهم تسليم سلحهم والتنسيق مع النظام مقابل أن ال يتم القضاء عليهم
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وتدمير املنطقة .وأوضح املصدر أن النظام يرفض ر ً
ً
قاطعا االعتراف الدستوري باإلدارة الذاتية
فضا
التابعة لـ  ،" PYDويرفض با ملطلق اقتراحات  PYDكلها بشأن اإلدارة الذاتية/ .شام – /05.01.2019
د .قال القيادي في "قوات سوريا الديمقراطية" ريدور خليل اليوم ،إ نه ال مفر من التوصل إلى حل مع
دمشق بشأن مستقبل اإلدارة الذاتية التي أقامتها الوحدات الكردية في املناطق الخاضعة لسيطرتها،
ً
مؤكدا وجود "بوادر إيجابية" في املفاوضات الجارية بين الطرفين .وأكد خليل أنه "ال مفر من توصل
اإلدا ة الذاتية إلى حل مع حكومة النظام ألن مناطقها هي جزء من سورية"ً ،
الفتا إلى أن "مفاوضات
ر
مستمرة مع الحكومة للتوصل الى صيغة نهائية إلدارة شؤون مدينة منبج"/ .شام – /05.01.2019

على املستوى العسكري

.2
أ.

ب.

ج.
د.

ه.

قالت وزارة الدفاع السورية ،يوم األربعاء ،إن قافلة من املقاتلين األكراد تضم حوالى  400مقاتل،
انسحبت من منطقة منبج ،وأضافت أن ذلك جاء ” تنفيذا ملا تم االتفاق عليه لعودة الحياة الطبيعية
إلى املناطق في شمال الجمهورية العربية السورية/ “.رويترز – /02.01.2019
نقل موقع (ديبكا) اإلسرائيلي أن مسؤولين في البيت األبيض يجرون مباحثات مع كل من مصر
واإلمارات ،من أجل إرسال قوات عربية إلى مدينة منبج ومناطق شرق الفرات ،بعد قرار االنسحاب
األميركي من سورية .وأضاف املوقع أن الواليات املتحدة ستوفر غطاء وحماية جوية للقوات املصرية
اإلماراتية ،إذا دخلت منبج ،ومن املحتمل أن تشارك قوات دول عربية أخرى من املغرب والجزائر
والسعودية/ .جيرون – /02.01.2019
ً
تحضيرا لنشر
قام ضباط مصريون وإماراتيون بزيارة استكشافية ملدينة منبج في الشمال السوري،
قواتهم لتحل محل القوات األميركية املنسحبة/ .شام – /02.01.2019
قالت صحيفة الشرق األوسط أمس ،أن قائد «وحدات حماية الشعب» الكردية سيبان حمو قام
بزيارتين غير معلنتين إلى دمشق وموسكو ،لنقل عرض سري تضمن املوافقة على تسليم الحدود إلى
الدولة السورية مقابل قبول إدارة محلية بضمانة روسية .وأشارت املصادر إلى أن العرض يرمي إلى
الوصول إلى تفاهمات مللء الفراغ بعد االنسحاب األميركي وقطع الطريق على تدخل تركي في شمال
سورية وشمالها الشرقي/ .شام – /04.01.2019
تستمر قوات النخبة السورية التابعة لتيار الغد السوري ،الذي يترأسه أحمد الجربا ،بعملية تجنيد
عناصر من ريف محافظة دير الزور ومناطق في شرق الفرات ،ضمن قواتها/ .املرصد السوري –
/04.01.2018
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ا
تاسعا :املستجدات على مستوى مناطق سيطرة الجيش التركي والفصائل
املتحالفة معه
 .1على املستوى السياس ي
ال يوجد

.2

على املستوى العسكري
ال يوجد

.3

على املستويات األخرى
ال يوجد

ا
عاشرا  :املستجدات على

صعيد العملية السياسية 6

تبدأ اليوم مهمة املبعوث األممي الجديد الخاص إلى سورية ،غير بيدرسون ،وذلك مع انتهاء مهمة سلفه
ستيفان دي ميستورا الذي أمض ى فيها أربع سنوات/ .شام – /07.01.2019

حادي عشر :املستجدات في مو اقف القوى اإلقليمية والدولية املؤثرة
 .1الوًليات املتحدة األميركية
أ .قال وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو ،يوم الثلثاء ،إن الواليات املتحدة ستواصل التعاون مع
إسرائيل بشأن سورية ومواجهة إيران في الشرق األوسط ،على الرغم من خطط الرئيس األميركي دونالد
ترامب سحب القوات األميركية من سورية/ .رويترز – /01.01.2019

6نقصد بالعملية السياسية الجهود التي تبذل إليجاد حل سياس ي لألزمة السورية
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ج.

د.

ه.
و.

ز.

.2

مرصد حرمون

قال الرئيس األميركي دونالد ترامب ،يوم األربعاء ،إن الواليات املتحدة ستنسحب من سورية ”على مدى
فترة من الوقت“ ،وإنها تريد حماية املقاتلين األكراد الذين تدعمهم مع سحب القوات األميركية من
هناك/ .رويترز – /03.01.2019
أعاد الرئيس األميركي دونالد ترامب التأكيد على أن الواليات املتحدة ستسحب قواتها من سورية ،لكنه
ً
سريعا .وقال ” :لم أقل مطلقا أننا نفعل ذلك على وجه السرعة.
أشار إلى أن هذه الخطوة ربما ال تتم
لكننا نقض ي على تنظيم الدولة اإلسلمية“/ .رويترز – /06.01.2019
أضاف جون بولتون مستشار األمن القومي األميركي شرطا جديدا يوم األحد للنسحاب األميركي من
سورية قائل إنه يجب أن توافق تركيا على حماية األكراد املتحالفين مع الواليات املتحدة/ .رويترز –
/06.01.2019
أعلن وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو ،أن الواليات املتحدة أبلغت حلفاءها بخطوات انسحاب
قواتها من شرقي سورية ،بما يبدد جميع مخاوفهم وقلقهم/ .شام – /08.01.2019
قال وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو يوم الخميس ،في كلمة له بالجامعة األميركية بالقاهرة ،إن
الواليات املتحدة ”قوة خير“ في الشرق األوسط وإنها ال تزال ملتزمة ” بالقضاء الكامل“ على خطر تنظيم
الدولة اإلسلمية رغم قرار سحب جنودها من سورية .وأضاف ”عندما تنسحب أميركا تحل الفوض ى“.
ودعا دول الشرق األوسط لبذل مزيد من الجهد في التصدي للدولة اإلسلمية/ .رويترز – /10.01.2019
أكد وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو ،أمس األربعاء ،أنه “ لن تكون هناك معوقات أمام انسحاب
القوات األميركية من سورية” ،على الرغم من التهديدات التركية ضد حلفاء واشنطن في سورية.
/جيرون – /10.01.2019

روسيا اًلتحادية
ال يوجد

.3

دول اًلتحاد األوروبي
أ .قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت ،يوم الخميس ،إن الرئيس السوري بشار األسد سيبقى
”لبعض الوقت“ بفضل الدعم الذي تقدمه روسيا ،لكن بريطانيا ما تزال تعد ه عقبة أمام السلم
الدائم .وأضاف هنت ”موقف بريطانيا الثابت منذ وقت طويل هو أننا لن نحظى بسلم دائم في سورية
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مع هذا النظام (الذي يقوده األسد) ،لكن لألسف ،نع تقد أنه سيبقي لبعض الوقت“/ .رويترز –
/03.01.2019
ب .قال وزير الخارجية الفرنس ي جان إيف لودريان الخميس ،إن بلده ستنسحب عسكريا من سورية بعد
التوصل لحل سياس ي فيها .وأشار إلى أن الهدف الرئيس لوجود القوات الفرنسية في سورية والعراق هو
محاربة تنظيم "الدولة اإلسلم ية ،وهذه املهمة لم تنته بعد" .ورأى أن "قوات سوريا الديمقراطية"
(قسد) هي الحليف األكبر لفرنسا في محاربة تنظيم "الدولة" بسورية ،وتنبغي املحافظة على أمنها على
املستوى الدولي ،في حال انسحاب الواليات املتحدة من البلد/ .سمارت – /10.01.2019

الدول العربية

.4
أ.

ب.

ج.

د.

.5

منعت الجزائر السوريين جميعهم من دخول البلد عبر حدودها الجنوبية مع مالي والنيجر ،للحيلولة
ً
دون تسلل أفراد من جماعات املعارضة السورية املهزومة إلى أراضيها إذ تعدهم يشكلون
تهديدا أمنيا.
/رويترز – /02.01.2019
قال املوفد الرئاس ي التونس ي إلى لبنان ،لزهر القروي الشابي ،يوم األحد ،إن "أمر سورية ال يتعلق
بتونس بل بالجامعة العربية التي علقت نشاطها فيها وإذا كانت الجامعة سترفع التعليق فنحن سنكون
مسرورين جدا/ ".شام – /06.01.2019
أعلن طيران الخليج اململوك ململكة البحرين خلل مؤتمره الذي عقده يوم أمس اسئناف رحلته إلى
العاصمة السورية دمشقً ،
بدءا من  15كانون الثاني الجاري ،ومن املقرر أن يكون هناك أكثر من رحلة
ً
اسبوعيا/ .شام – /07.01.2019
قال وزير الخارجية املصري سامح شكري ،إن مجلس الجامعة العربية هو املخول وحده باتخاذ قرار
حول عودة سورية لجامعة الدول العربية وحضورها القمة االقتصادية في بيروتً ،
مشيرا إلى أن عودة
سورية للجامعة مرتبط بتطور املسار السياس ي إلنهاء أزمتها/ .شام – /08.01.2019

إيران
ال يوجد
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،يوم االثنين ،إن التخطيط للنسحاب األميركي من سورية يجب
أن يتم بعناية ومع الشركاء املناسبين ،وإن تركيا هي البلد الوحيد الذي يملك ”القوة وااللتزام ألداء هذه
املهمة/ “.رويترز – /08.01.2019
قال املتحدث الرئاس ي التركي إبراهيم كالين ،يوم الثلثاء ،إن بلده لن تسعى إلذن بتنفيذ أي عملية في
سورية ،وإن كانت مستعدة للتنسيق مع الحلفاء/ .رويترز – /08.01.2019
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلثاء ،إن التحضيرات الجارية للعملية العسكرية شرق نهر
الفرات في سورية ،أوشكت أن تنتهي/ .سمارت – /08.01.2019
انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،يوم الثلثاء ،مستشار األمن القومي األميركي جون بولتون
ملطالبته تركيا بعدم التعرض للمقاتلين األكراد في سورية ،واتهمه بتعقيد خطة الرئيس دونالد ترامب
لسحب القوات األميرك ية .وقال أرودغان إن بولتون ”ارتكب خطأ فادحا“ بتحديد الشروط املتعلقة
بدور الجيش التركي بعد االنسحاب األميركي/ .رويترز – /09.01.2019

إسرائيل
أ .أبلغ رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو ،يوم الجمعة ،الرئيس الروس ي فلديمير بوتين عزم
إسرائيل مواصلة العمل ضد "التموضع العسكري االيراني في سورية"/ .شام – /04.01.2019
ب .قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،إنه يجب على واشنطن االعتراف بالسيادة اإلسرائيلية
ع لى الجوالن املحتل ،بالتزامن مع قرار سحب القوات األميركية من سورية/ .شام – /06.01.2019

.8

األمم املتحدة واملنظمات الدولية ،واملنظمات ذات الصلة
أ .عبرت األمم املتحدة ،يوم الخميس عن خشيتها على سلمة السوريين املمنوعين من دخول الجزائر عبر
حدودها الجنوبية ،قائلة إن بعض هؤالء الجئون تقطعت بهم السبل في الصحراء ،وليسوا متشددين
مثلما تشتبه الجزائر/ .رويترز – /03.01.2019

.9

أخرى
ال يوجد
21

تقرير املرصد عن الثلث األول عن شهر كانون الثاني 2019

مرصد حرمون

ثاني عشر :إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية
 .1كشف موقع “ديبكا” اإلسرائيلي عن زيارة ضباط مصريين وإماراتيين إلى مدينة منبج في الشمال
ً
تحضيرا لنشر قواتهم لتحل محل القوات األميركية
السوري ،وقيامهم بجولة استكشافية هناك،
املنسحبة .وب حسب املوقع فإن بشار األسد سيقبل وجود قوات مصرية في املنطقة ،ألن نظام السيس ي
قدم له الدعم خلل السنوات األربع املاضيات ،ور ّجح أن يقبل النظام السوري بوجود عسكري
ً
مؤخرا فتح
إماراتي ،ألن أبو ظبي يمكنها تمويل عمليات إعادة اإلعمار في البلد ،إضافة إلى أنها أعادت
سفارتها في دمشق .ويرى املوقع أن وجود القوات املصرية واإلماراتية سيفتح املجال لوجود عسكري
ً
عربي أكبر ممثل بالسعودية وغيرها ،ملواجهة الوجود العسكري اإليراني في سورية.
املوقع يرى في هذه الخطوة ،إذا تأكدت ،محاولة إماراتية ومصرية وسعودية لـ”مناكفة” تركيا ورئيسها رجب
طيب أردوغان ملوقفه الداعم لقطر ،إضافة لرفضه للنقلب العسكري ،الذي قاده السيس ي بدعم من
السعودية واإلمارات إلطاحة الرئيس املنتخب محمد مرس ي ،وملوقف أردوغان الحازم في ما يخص جريمة
قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي/ .شام – /01.01.2019
ً
 .2نشرت صحيفة "نيويورك تايمز –  "THE NEW YORK TIMESمقاال ملدير مجموعة األزمات الدولية
روبرت مالي ،والزميل في مجلس الشؤون الخارجية روبرت فاينز ،عنوانه "هل كان ترامب محقا في قرار
الخروج من سورية؟" يناقشان فيه قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب سحب القوات األميركية من
سورية.
يقول الكاتبان إن "هناك الكثير من سياسات الرئيس دونالد ترامب ،التي تستحق النقد ،إال أنه مع ذلك
تمسك ومنذ بداية حملته االنتخابية للرئاسة بش يء واحد يستحق التشجيع ال التشويه ،أال وهو الرغبة
في تفكيك علقة الواليات املتحدة املكلفة بحروب الخارج".
ً
عموما) أن رغبته بتخفيف العلقة مع سورية وأفغانستان
يرى الكاتبان (املعارضان لسياسات ترامب
صحيحة ،لكن خطأه الضار ً
جدا هو "توقيت قراراته وعدم قدرته على استخدامها بأفضل الطرق".
وبحسب الكاتبين ،فإن الواليات املتحدة تملك ً
عددا قليل من املصالح التي يمكن تحقيقها في سورية ،مثل
منع تنظيم الدولة من العودة للمناطق التي خسرها ،وحماية القوات الكردية ،وحماية الحلفاء ،لكن
"النجاح في أي من هذه األهداف ال يتحقق إال بوجود عسكري صغير وملدة طويلة".

22

تقرير املرصد عن الثلث األول عن شهر كانون الثاني 2019

مرصد حرمون

بالنسبة إلى هزيمة "داعش" يقول الكاتبان إن ترامب ضللنا عندما قال إن تنظيم الدولة قد هزم ،لكن
"التهديد اإلرهابي هو تهديد جيلي تتم مواجهته واحتواؤه ،لكن ال يمكن إزالته" ،لذلك ال يمكن أن تبقى
القوات األميركية هناك لألبد.
أما بالنسبة إلى حجة مواجهة إيران في سورية ،فإن ذلك يشبه ملحقة هدف وهمي وخطر" ،فمن الصعوبة
بمكان لعدد قليل من القوات األميرك ية مواجهة عشرات اآلالف من املقاتلين الذين تدعمهم إيران
املتحالفة مع روسيا ،التي دعمت بقاء نظام بشار األسد".
لذلك يرى الكاتبان أن ترامب كان ً
محقا في قراره سحب القوات من سورية ،لكن خطأه القاتل يكمن ً
دائما
في التنفيذ ،خاصة قراره السريع الذي اتخذه في مكاملته مع الرئيس رجب طيب أردوغان ،الذي كان
بمنزل ة خيانة للمقاتلين األكراد ،الذين قادوا الحملة ضد تنظيم الدولة ،وكان من األفضل لو
استخدمت اإلدارة منظور انسحاب القوات األميركية التدريجي؛ ملنع حرب بين األكراد وأعدائهم ،وما
تزال الفرصة قائمة لو كان االنسحاب كما قال تدريجيا/ .عربي /08.01.2019 – 21
ً
 .3الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان ،كتب مقاال لصحيفة نيويورك تايمز األميركية ،عنوانه «لدى تركيا
خطة لتحقيق السلم في سورية» ،أكد فيه على قدرة تركيا على تحقيق السلم واالستقرار في سورية
على املدى الطويل.
بحسب أردوغان ،فإن ترامب أقدم على خطوة صائبة باتخاذ قرار االنسحاب من سورية ،إال أنه "يتعين
التخطيط بكل عناية للنسحاب بغية حماية مصالح الواليات املتحدة ،واملجتمع الدولي ،والشعب
السوري ،وتنفيذ القرار بالتعاون مع شركاء حقيقيين .وتركيا صاحبة ثاني أكبر جيش بحلف شمال
األطلس ي (ناتو) تعتبر بمثابة الدولة الوحيدة التي لديها القوة والعزيمة للقيام بهذه املهمة".
يقارن أردوغان بين أسلوب التحالف الدولي في محاربة داعش ،والقائم على الغارات الجوية التي تجاهلت
الخسائر املدنية ،وأسلوب الجنود األتراك ،وحلفاءهم من املحاربين املنتمين للجيش السوري الحر،
الذين نجحوا في إخراج اإلرهابيين من مدينة الباب إحدى قلع تنظيم داعش بسورية ،وذلك "من خلل
بيتا ً
طواف كافة البيوت ً
بيتا" ما أدى إلى املحافظة على البنية التحتية للمدينة ،وعودة الحياة الطبيعية
إليها خلل أيام معدودة ،فل شك في أن "مناخ االستقرار هذا هو العلج ّ
الفعال لإلرهاب".
يتحدث أردوغان عن تجربة األتراك املؤملة مع داعش واإلرهاب ،وكذلك تجربة من لجؤوا إلى تركيا من أبناء
األقليات الذين هربوا من داعش ،بمثل اإليزيديين واملسيحيين ،ويؤكد لذلك إصرار تركيا على هزيمة
داعش ،واتخاذ الخطوات اللزمة كافة من أجل أمنها ،ولصالح املجتمع الدولي.
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يقول أردوغان إن تركيا ترغب في تنفيذ استراتيجية شاملة تقض ي على التطرف ،وترغب في أن يكون الشعب
السوري و ً
اثقا بمستقبله" ،وال يشعر بانقط ٍاع بينه وبين من يترأسونه ،وأال تستغل التنظيمات اإلرهابية
ما يتعرض له السكان املحليون من مظالم ...والخطوة األولى التي ينبغي اتخاذها في هذا الصدد ،هى
تأسيس قوة استقرار تضم محاربين من كافة أطياف املجتمع السوري ،تتمكن من تحقيق األمن
والنظام".
تتمثل أولوية تركيا في سورية ،بحسب أردوغان ،في تحقيق التمثيل السياس ي الكافي لكل األطياف .فاألراض ي
السورية الواقعة تحت سيطرة وحدات حماية الشعب كافة ،أو داعش ،ستتم إدارتها من قبل املجالس
املحلية املنتخبة ،وتحت رقابة تركية .و"يحق ألي شخص ليست له صلة بأية تنظيمات إرهابية ،تمثيل
مجتمعه داخل اإلدارات املحلية ..وفي املجالس التي ستؤسس باملناطق ذات األغلبية الكردية شمال
سورية ،ستكون األغلبية ملمثلي املجتمع الكردي ،لكن ً
أيضا ستعطي األطياف األخرى فرصة االستفادة
من حق التمثيل السياس ي بشكل عادل" /ساسة بوست – /08.01.2019
 .4تحت عنوان "ماذا وراء قرار االنسحاب األميركي من سورية؟" نشر موقع الـ "بي بي س ي" مقتطفات من
بعض الصحف العربية حول املوضوع.
عبد الرحمن الراشد من "البيان" اإلماراتية يرى أن القوى اإلقليمية تعاملت مع قرار االنسحاب على أنه
ً
تباكا وتر ً
اجع ا أمام ضغوط طهران .وتركيا
"انسحاب املهزوم" ويضيف "العراق حليف واشنطن أظهر ار
سارعت لتقديم تنازالت لروسيا وإيران ،وكذلك ميليشيا الكرد السورية (قسد) ،املحسوبة على
واشنطن ،مالت لدمشق وإيران ،في وقت زادت فيه طهران شحناتها العسكرية إلى أرض املعركة".
أما أسامة عثمان فيقول في "القدس العربي" اللندنية إن "االنسحاب األميركي من سورية ،ولو لم يكن تاما،
َّ
شرعية َّ
َّ
والسيما بعد تراجع خطر تنظيم
القوات األجنبية األخرى ،ومنها إيران وحزب هللا،
يض ِعفِ ،من
(داعش) ،واستعادة النظام ملزيد من املناطق من أيدي القوى الثورية املعارضة.
أما مينا العريبي من "ا لشرق األوسط" اللندنية " فتقول إنه إذا كان الهدف مواجهة (داعش) وإيران في
ً
املنطقة ،فبإعلن ترامب املفاجئ االنسحاب من سورية ،تلقت كل جهة متطرفة في سورية ً
جديدا.
دعما
ويقول فارس بريزات من "الغد" األردنية إن "الرسائل املتضاربة من واشنطن أخافت الكثيرين .ولتبديد
مخاوف أصدقاء واشنطن ،وردع أعدائها ،في املنطقة يبدأ وزير الخارجية بومبيو اليوم الثلثاء زيارة
لثماني دول عربية إليصال رسالتين علنيتين على املستوى االستراتيجي :األولى أن الواليات املتحدة لم ولن
تنسحب من املنطقة ،والثانية أن إيران تشكل التهديد الرئيس ألمن امل نطقة" .ويضيف الكاتب أنه "ليس
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من املنتظر أن يتفق معه كل مستقبليه على كل ش يء إال إذا كانت إملءات مقررة ً
سلفا وعلى الشركاء
التنفيذ/ ".بي بي س ي – /08.01.2019

ثالث عشر :تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية
والعسكرية
شهد الثلث األول من شهر كانون الثاني /يناير مواجهات عسكرية بين الفصائل التي تسيطر على شمالي
وشمالي غرب سوريةّ ،أدت إلى تغييرات في الوضع امليداني ،وأثارت ً
كثيرا من اللغط حول مصير الشمال ،ومن
سيسيطر عليه في املرحلة املقبلة ،خاصة أن هذه املنطقة هي آخر معاقل املعارضة السورية املسلحة.
لم يمض أسبوعان على إعلن الواليات املتحدة انسحابها العسكري من سورية ،حتى بدأت مواجهات شرسة
ً
وتحديدا بين فصيل (نور الدين الزنكي) ،و(هيئة تحرير
بين كبرى الفصائل العسكرية في شمال غرب سورية،
الشام) -جبهة النصرة ً
سابقا -املصنفة ً
دوليا كتنظيم إرهابي ،في محاولة من األولى للقضاء على الجبهة التي قرر ت
أن تستولي بالقوة على كامل الطرق الدولية القادم من تركيا نحو وسط وجنوب سورية.
ّ
تمكنت (جبهة النصرة) السيطرة على عدد من البلدات والقرى في املنطقة ،وتفوقت على (الزتكي) ومن آزره،
ومن بينهم أطراف كان من املمكن أن تلعب دور الوسيط بعد أن دخلت في القتال ّ
ضده بشكل غير مباشر.
ً
تقريبا على طريقي حلب  -دمشق وحلب  -اللذقية الدوليين ،ملا لهما من أهمية
سيطرت (جبهة النصرة)
استراتيجية ومالية في املد ة املقبلة ،خاصة بعد ّ
تسرب معلومات عن وساطات روسية مع تركيا لتسيير هذين
الطريقين.
وحده النظام السوري هو الرابح من هذه املواجهات العنيفة بين الفصائل العسكرية في شمال غرب سورية،
إذ لطاملا حاول افتعال مثل هذه املواجهات في أوقات سابقة ،وتأجيجها ،عبر عناصره السرية املدسوسة في
الطرفين كليهما.
كثرت الفرضيات بعد االنتصار السريع لـ (هيئة تحرير الشام) ،فهناك من افترض أن هذه الهيئة ّ
تعهدت
بحماية طرق الترانزيت في شمال غرب سورية ،وحصلت على مباركة روسيا التي طلبت في وقت سابق خلق "بيئة
آمنة" قبل فتح الطرق.
(الزنكي) هو أحد الفصائل التي كانت تتلقى التعليمات من غرفة عمليات (املوم) التي أشرفت عليها
االستخبارات األميرك ية في الشمال السوري ،وتوقف الدعم والتعاون بعد قتلهم ً
أسيرا للنظام السوري ،ثم
تمردهم على فصائل عسكرية أخرى تتبع للجيش السوري الحر ،وتسبب بسقوط حلب بيد النظام السوري،
ً
وكانت علقته بتركيا سيئة ،لكن العلقة تحسنت قليل ،وبحذر ،حين وافق هذا الفصيل املسلح على املشاركة
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ً
مع تركيا في معاركها ضد األكراد ،فأعادت تركيا تمويله كامل  ،لكن بقيت العلقة بين شد وجذب ،وفرضية أن
ً
احتماال تم تداوله ً
أيضا.
تركيا تخلت عن هذا الفصيل ،ولم تدعمه ليصمد ،كانت
في ما افترض آخرون أن (هيئة تحرير الشام) ّ
تعهدت نقل عملها ليتوافق مع مخرجات سوتش ي وآستانة،
ّ
ّ
شكلتها الهيئة مطلع عام  ،2018ليكون
وقدمت تنازالت ،وقررت تسليم زمام األمور إلى (حكمة اإلنقاذ) التي
للهيئة تمثيل سياس ي يكون له دور في الحل ،في ما لو آن أوانه.
جملة األحداث الحالية تشير إلى مرحلة فرز جديد ،وترتيب فصائلي في مناطق بسط السيطرة والنفوذ شمال
ً
خصوصا أن املنطقة تخضع اآلن لتفاهمات إقليمية جديدة بعد اتفاق سوتش ي بين تركيا وروسيا
غرب سورية،
في أيلول /سبتمبر املاض ي ،وتداخلها مع تطورات شرق الفرات.
يبدو أن (جبهة النصرة) فرضت نفسها قوة متحكمة في مستقبل الشمال السوري ،ويمكن أن تكون نواة
صلبة تستطيع مفاوضة أنقرة وموسكو على مصيرها ،وتعمل على تكريس وجودها ضمن سياسية األمر الواقع
عبر تمكين وجودها السياس ي والعسكري واملدني ،بعد أن بسطت السيطرة على املجالس املحلية والهيئات
اإلدارة.
يبقى النظام السوري هو أكثر املستفيدين من هذا االقتتال في الشمال ،ومن غير املستبعد أن يكون قد
حقق اختراق للفصائل عبر أجهزة استخباراتية وعملء ،أوكل لهم مهمات إشعال فتيل حروب جانبية بينهم،
ليخلق ذرائع جديدة للهجوم عليهم ،ويخرق مع روسيا اتفاقات الهدنة ّ
بحجة "محاربة اإلرهاب".
ً
سلبيا انعكس على مسار الثورة السياسية
لعب االقتتال الداخلي بين الفصائل من بداية الثورة دو ًرا
والعسكرية ،وحقق لألسد وحلفائه أهدافهم املعلنة وغير املعلنة ،ولعب (شرعيو) الفصائل ،وأغلبهم من خريجي
ً
سلبيا بعد سيطرة املعارضة امل سلحة على مناطق في سورية ،فمارسوا
سجون النظام في بداية الثورة ،دو ًرا
التسلط والقتل واالعتقال ،وفسدوا ً
ماليا ،ورفضوا التوحد واالندماج ،ورفضوا أن يكون لهم ممثل سياس ي،
وأفشلوا فكرة تشكيل جسم عسكري يمثل الثورة السوريةّ ،
وسهلوا لألسد وإليران وروسيا االنقضاض على
حواضن الثورة والقضاء عليها.
وهم اآلن يهددون بانهيار آخر معاقل املعارضة املسلحة ،وبرعونتهم -وربما عمالة الهيئة للنظام -يهددون
حياة أربعة مليين سوري ،عاشوا طوال سنوات بين نارين؛ نار النظام ،ونار فصائل تلهث وراء مصالحها
الخاصة ومصالح مشغليها.
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